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 : وصف المادة

 والتدعيميةة االدارية االرشادية العملية في االشراف وظائف حول وتدريبات معلومات المادة هذه تتضمن

 الشخصةي ونمةوج  النمةو المهةارات تنميةة نمةوج  تشةم  التةي االرشةاد  االشةراف ونمةاج . والتربويةة

 تطةوير المرشةدين، اساليب تةدريب االشراف، عملية تطبيق االشراف، عملية مراح  التكاملي، والنموج 

 فةي والقانونيةة االخالقيةة االرشةاد ، المووةوعات  البرنةام يةةفاعل قيةا  االرشةاد ، العمة  بةرام 

 .الميداني االشراف في وتطبيقات تدريبات االرشاد ،

 

 :الطالب االهداف اآلتية/ نتيجة لهذا المساق فإن من المتوقع ان يحقق الطالبة :المادةأهداف 

  تحسين العملية االرشاديةفي مفهوم االشراف وتطوره التاريخي وتطبيقاته ودوره التعرف على. 

 التعرف على نظريات ونماج  االشراف في االرشاد،وفنياتهاوأساليبها. 

  في اإلرشاد، وعالقته بمن يشرف عليهم ويدربهمتحديد أدوار ومسؤوليات المشرف.  

  االشراف في عملية االشراف وفي تقييم فاعلية االرشاد ومهارات ليات وفنياتآممارسة. 

  في االرشادديثة المتعلقة بموووعات االشراف االبحاث الحو الدراساتمتابعة. 

 عداد المرشدينونماج  تدريب وإ اساليبير فسشرح وت. 

 :المخرجات النهائية
 ( :المعرفة والفهم) مهارات أكاديمية - 1

 تعريف اإلشراف في اإلرشاد  -أ

 التعرف على نماج  اإلشراف في اإلرشاد- ب

 باإلشراف في اإلرشاداكتساب المفاهيم -  

 التعرف على أخالقيات اإلشراف في اإلرشاد- د

 

 الجامعة االردنية

 كلية العلوم التربوية
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 :مهارات إدراكية تحليلية - 2

 تحلي  أثر نماج  اإلشراف على العالقة اإلشرافية - أ 

 تصنيف نماج  ونظريات اإلشراف في اإلرشاد- ب 

 تحلي  العوام  المؤثرة على العالقة اإلشرافية-   

 بأخالقيات العم  اإلشرافي إدراك أهمية االلتزام- د 

 تحلي  نماج  اإلشراف وعوام  نجاحها- هـ 

 :مهارات خاصة بالموضوع- 3

 اكتساب المفاهيم العلمية الخاصة باإلشراف في اإلرشاد- أ 

 التعرف على نماج  اإلشراف في اإلرشاد وطرق تطبيقها- ب 

 ة للمسترشدين إدراك العالقة بين مهارات اإلشراف ونوعية الخدمات المقدم-   

 اكتساب مهارات التعرف على بناء الجلسات اإلشرافية وتكنيكاتها- د 

 :المهارات انتقالية تحويلية - 4

 تنمية االتجاهات االيجابية  نحو نماج  اإلشراف ونظرياته المتنوعة في اإلرشاد النفسي- أ 

 واإلدار  اكتساب مهارات بناء وتنفيذ جلسات اإلشراف اإلرشاد  اإلكلينيكي- ب 

 اكتساب مهارات تطوير فلسفة شخصية لإلشراف اإلكلينيكي في اإلرشاد-   

 .اكتساب مهارات تحوي  اإلطار النظر  لنظرية  اإلشراف في اإلرشاد إلى  تطبيقات عملية- د 

 

 : المادةمحتويات 

 الموضوع الوحدة

 .لمفهوم االشرافاالشراف في االرشاد والتطور التاريخي ومبادئ  مفهوم  األولى

 .ائف االشراف، وظوالمشرفين والمتدربين معتقدات حول االشراف 

 .الفرق بين االشراف والتعليم والتدريب واالستشارة  

 .مهام التطورية، مراح  تطور االشرافدور المشرف وال  الثانية

  .خصائص وكفاءات ومعايير المشرفين الفعالين 

 .االكلينيكي لتطوير المرشداالشراف  

 : االكلينيكي، ونماججه االشراف  الثالثة

                 النموج  التمايزDiscrimination Model                  

 نموج  تطوير المهارة Skill Development Model                    

  نموج  النمو الشخصيPersonal Growth Model                       

 التكاملي نموج ال  Integration Model                                      

 : نماج  االشراف المستندة على نظريات االرشاد والعال  النفسي  الرابعة

 االشراف التحليلي      Psychodynamic Model of Supervision 

 االشراف السلوكي  Behavioral Model of Supervision            
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 االشراف المعرفي  Cognitive Model of Supervision              

                      Initial Supervisory Sessions جلسات االشراف االولية  الخامسة

 (االختيار، التخطيط، التطبيق)تدخالت االشراف  

Interventions (Choosing, Planning, Implementing)   Supervision 

 وقضايا تتعلق بالعملية االشرافيةالعالقة االشرافية  

Supervisory Relationship and Process Issues     

                                             Group Supervisionاالشراف الجمعي   السادسة

       School Counseling Supervisionاالشراف في االرشاد المدرسي    السابعة

             Career Counseling Supervisionفي االرشاد المهني االشراف  الثامنة 

 Family Counseling Supervisionاالشراف في االرشاد االسر             التاسعة

                                Evaluation in Supervisionالتقييم في االشراف   عاشرةال

 القضايا والجوانب االخالقية  في االشراف                                                الحادي عشر

Ethic Issues in Supervision  

 Technology in Supervision  التكنولوجيا في االشراف                       الثانية عشر

 Research in Supervisionالبحث في االشراف                                    الثالثة عشر

 تطوير نموج  شخصي في االشراف   الرابعة عشر

Personal Model in Supervision 

 

 

 :طرق التدريس

 

 .المحاورة والمناقشة -     

 .العرض والتحلي  -     

 .التعلم التعاوني -     

 .المهمات والواجبات -     

 

 

 :م والعالماتالتقييــ
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 العالمة همة الم الرقم

 وعرض حول احد المواويع الواردة بالخطة يتضمن عروا وافياتقديم ورقة بحثية  .1

 

(11% ) 

جلسات االشراف الفرد  تنفيذ وتقديم تقارير حول  داخ  القاعة الصفية، المشاركة الفعالة .2

بالتنسيق مع مشرف التدريب في االرشاد  لطلبة البكالوريو  االسبوعيةوالجمعي 

                    .الميداني

 

(10% ) 

بحيث يقدم الطالب  2010 دراسات حديثة من دوريات صادرة( 5)تقديم تقارير وعرض  .3

ملخصا عن ك  دراسة من هذه الدراسات يتضمن عنوانها وهدفها والعينة واإلجراءات 

               .ونتائ  الدراسة والتوصيات

 

(10% ) 

 ( %1)  تقديم تقرير بحثي يووح فلسفتك الشخصية أو نموججك  الشخصي في اإلشراف  .4

 ( %20) امتحان منتصف الفص  .1

 ( %40) االمتحان النهائي 
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